
  

 اوریگامی مرطوب

Wet Origami 



 : ًن تاهزطَب  تای

در ایي تکٌیک اس آب تِ هٌظَر ًزم کزدى الیاف  است. کِ تَسط آکیزا یَضیشاٍا تَسعِ یافتِاٍریگاهی است  ی اس تکٌیک ّاییک

 تا راحت تز ضکل تپذیزد. کاغذ استفادُ هی ضَد

ٍ هعوَال اس ایي تکٌیک تزای تا کزدى کاغذ ّای خطک 

 ضخین تز استفادُ هی ضَد .

هجسوِ ساسی تِ در ٍاقع تا ایي تکٌیک یک عٌػز 

ذ ٍ اٍریگاهی را اس حالت کاهال اٍریگاهی اضافِ ض

جْت ساخت عوَها . اسیي تکٌیک کزد ٌّذسی خارج

 اٍریگاهی طثیعت استفادُ هی ضَد.

  Eric joiselرٍش یکی اس تزجستِ تزیي کارتزاى ایي

کِ تخػع ایطاى در سهیٌِ است ایزیک جَی سل 

 ساخت حیَاًات , اًساى ٍ هَجَدات اساطیزی  ٍ هاسک ّای اٍریگاهی هی تاضذ . 

 راتزت جی لٌگ  ٍ جاى هًَتزال را هی تَاى ًام تزد.,اٍریگاهیست ّای دیگزی کِ در ایي تکٌیک دارای تخػع ّستٌذ اس 

سخت  ٍساختار اٍریگاهی حفظ هی ضَد ٍ سفت در اس کاّص رطَتت تعذ , کِ ایي حالت د ادر ایي تکٌیک هیتَاى تِ کاغذ اًحٌا د

 هی گزدد.

 تِ ًظز تیایٌذ.زایاًِ ی ٍاقع گخیل در کاغذ تاعث هی ضَد ساختارّااًحٌای ایجاد ضذُ 

ٍ پارُ ضذى در آى ٌّگام هزطَب کزدى اهی هٌاسة تز است سیزا کِ احتوال ضخین تز اس کاغذّای اٍریگکاغذ ّای تزای ایي رٍش 

 است .تز کن تا سدى 

 هَارد هَرد ًیاس ّای در ایي رٍش: 

 ٍسیلِ تزش –پارچِ ًزم  –کاغذ 

 

 

 



  چٌذ ًکتِ جْت استفادُ اس ایي رٍش:

تْتز است اتتذا ضکل ّای سادُ تز ٍ قذیوی کِ تیطتز تا رٍش ساخت آى آضٌا ّستیذ توزیي کٌیذ سیزا در ایي  .1

 رٍش سزعت تسیار عول هْن است .

تیص اس حذ هزطَب تاضذ. کوی رطَتت در هکاًْای خاظ کِ قزار است حالت تگیزد کافی  است  ٍ ًثایذ  کاغذ ًثایذ .2

 کاغذ تِ طَر کاهل خیس ضَد.

ّزگش تاّای تیش را تا تا ًاخي ایجاد ًکٌیذ ٍ اس سز اًگطتاى تِ آراهی تزای ایجاد تا استفادُ کٌیذ تا هَجة خزاتی  .3

 کاغذ ًطَد.

 رٍی یک سطح غاف اًجام دّیذ هاًٌذ یک هیش.تْتز است تا سدى ّا را  .4

 ایي سثک اس اٍریگاهی دضَار ًیست اها تِ توزیي احتیاج دارد.

 :چٌذ راٌّوایی در جْت هَفق ضذى در تکٌیک ًن تا 

 اتتذا هذل را تِ حالت خطک تِ غَرت هٌظن تساسیذ . .1

تزایي السم است دیاگزام را تِ خَتی فزا در حالت هزطَب احتیاج است کِ تا سزعت تیطتز ایي عول را اًجام دّیذ تٌا .2

 گزفتِ تاضیذ.

اس یک آتپاش یا یک پارچِ هزطَب تزای هزطَب کزدى کاغذ استفادُ کٌیذ. رطَتت کاغذ ًثایذ خیلی سیاد تاضذ ٍ  .3

هی تایست فقط در حذ ایجاد اًحٌا در کاغذ تاضذ. هیشاى رطَتت کافی تزای کاغذ پس اس چٌذ تار توزیي کزدى ٍ 

 خطا تذست هی آیذ. آسهَى ٍ

 اس تا کزدى ٍ تاس کزدى تاّای هجذد اجتٌاب کٌیذ, سیزا کِ تاعث پارُ ضذى ٍ خزاتی کاغذ هی گزدد. .4

 در سهاى خطک ضذى اٍریگاهی در آى تغییزی تِ جْت تْتز ضذى ایجاد ًکٌیذ. فقط اجاسُ دّیذ کِ خطک ضَد. .5

 

 


